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جذور الفساد ضاربة في التاريخ، ومن املهم أن 
ندرس كيف واجه احلكماء العظماء هذا الفساد، من 
ذلك منوذج تلميذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، 
اإلمام علي گ، عندما استشرى الفساد في الدولة 

اإلسالمية، ولعل من أهم مالمح هذه املواجهة: 
١- إقالة املفسدين من مناصبهم مهما كانت مراكزهم 

وانتماءاتهم العائلية والفئوية:
«..آســى أن يلي هذه األمة سفهاؤها وفجارها، 

فيتخذوا مال اهللا دوال، وعباده خوال..».
٢- استرجاع املال العام «فهو مردود.. ولو وجدت 

قد تزوج به النساء..». 
٣- ورفع املظالم «.. القوي عندي ضعيف حتى آخذ 

احلق منه».
٤- القضاء على التفاوت الطبقي «..يقســم بينكم 

بالسوية، ال فضل فيه ألحد على أحد..».
٥- الرفق بالشعب وااللتصاق بهم «..حتى ال يطمع 
العظماء في حيفك لهم وال ييأس الضعفاء من عدلك 

بهم..».
٦- عدم احلرص على ترضية القوى املتنفذة «..وال 
تسخط اهللا برضا أحد من خلقه، فإن في اهللا خلفا 

من غيره..».
٧- رأس احلكمــة مخافة اهللا «..بتقوى اهللا، وإيثار 
طاعته، واتبــاع ما أمر به في كتابــه من فرائضه 

وسننه..». 
٨- صاحب القرار قدوة لغيره «..إن اهللا تعالي فرض 
على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس..». 
٩- حسن اختيار املستشــارين «..وال تدخلن في 
مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، 
وال جبانا يضعفك عن األمور، وال حريصا يزين لك 

الشره باجلور..».
١٠- العناية بذوي الدخل احملــدود واملعاقني «..ثم 
اهللا اهللا في الطبقة السفلى، من الذين ال حيلة لهم: 
من املساكني واحملتاجني وأهل البؤس (شدة الفقر) 

والزمن (أصحاب العاهات)».
١١- مســؤوليات احلكومة في ثالث: األمن، املصالح 

العامة (اخلدمات)، واإلعمار. 
(ذكرى استشهاد أمير املؤمنني اإلمام علي گ 

في ٢١ من شهر رمضان).

كمــا هو حال املاليني ممن تابعوا، تابعت لقاء 
ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان مع اإلعالمي املتميز عبداهللا 
املديفر مبناسبة مرور خمس سنوات على إطالق 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ واإلجنازات التي حتققت في 
هذه السنوات رغم التحديات والصعوبات خالل 
تلك الفترة أبرزها جائحة كورونا وأثرها السلبي 
في تعطيل التنمية عامليا على مختلف األصعدة 

اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
أثناء اللقاء لم تذهلنــي اإلجنازات الضخمة 
احملققة والتي ذكر بعضها سمو األمير، فبحكم 
زياراتــي للمملكة وأحاديثي مع زمالء دراســة 
املاجســتير في جامعة امللك عبدالعزيز، والذين 
ما زلت على عالقة وثيقة أعتز بها وتواصل دائم 
معهم بفضل اهللا منذ العام ٢٠٠٦ إلى اآلن، كنت 
أملس تلك اإلجنازات والنقلة النوعية في اململكة 
مثل القضاء على البيروقراطية اإلدارية اجلاثمة 
على قلب معظم بلداننا والتعامل في بيئة ال ورقية 
بعد إلغاء التعامالت الورقية املزعجة أو معدالت 
اإلجناز السريعة ملشاريع حيوية عمالقة أو عن 
محاربته للفساد وسراق املال العام ومحاسبتهم 
واسترجاع املبالغ الضخمة املنهوبة من شخصيات 
كبيرة لــم يخطر على بال أي مواطن عربي وال 
أجنبي ولو في اخليال انه ستتم محاسبتهم يوما 

ما، ولو لم يحقق غير تلك اإلجنازات لكفته.
في لقائه لم يتحدث محمد بن سلمان كأمير 
أو كونه وليــا للعهد إمنا حتدث كقائد يعرف ما 
يريد ويرى هدفه بوضوح ويستشرف املستقبل 
للنهوض بوطنه جلعله في مصاف الدول املتقدمة 
والعمــل على تفادي أي مشــكالت أو حتديات 
مســتقبلية محتملة وهو ما نفتقده في غالبية 

دولنا إن لم تكن جميعها.
ما حتدث به األمير محمد بن سلمان عن الرؤية 
أثنــاء اللقاء يحتاج إلى فريــق متكامل من عدة 
أشــخاص متخصصني كل فــي مجاله، فهو لم 
يتحدث عن الشعر وال عن اختفاء القمر، بل حتدث 
في عدة مجاالت مختلفة وببيانات عميقة ودقيقة 
حيث حتدث في مجال االقتصاد وأيضا عن الدين 
وفي مجال البيئة ومجال السياحة، كما حتدث في 
مجال الصحة وعن البطالة وعن اإلسكان، وفي 
رأيي لو أن فريقا متخصصا من عدة أشخاص ملا 
متكن من التحدث بنفس الطريقة، والعجيب في 
األمر أنه يزيد على ذلك ويقول بكل ثقة للمذيع 
«إذا حبيت تسأل في أي قطاع أنا جاهز»، هللا دره.
عندما سأل املديفر ســمو األمير محمد عن 
كيفية اختيار فريقه أجابه بأنه يختار الفريق بناء 
على الكفاءة والشغف لدى كل عضو من أعضاء 
الفريق، أي أنه لم يختر بناء على «هذا ولدنا» كما 
هو احلال لدينا. وحينما سأله املديفر مرة أخرى 
أال تعتقد بأننا منشي بسرعة أكثر مما يجب أجابه 
قائال: ال توجد ســرعة أكثر مما يجب، فإذا كان 
عندي فرصة وميكن حتقيقها ملاذا االنتظار، وانه 
يجب ترجمة إمكانيات البلد إلى مشــاريع، وهنا 
تظهر جليا قدرة األمير محمد على اتخاذ القرار 
وعدم التردد، وهي في رأيي املعضلة الكبرى لدى 

غالبية أصحاب القرار.
ختامــا: أجزم بأن األمير محمد بن ســلمان 
شخصية فذة وعقلية جبارة، ال نطلب من اآلخرين 
أن يكونوا مثله وال نحملهم فوق طاقتهم، ولكن 

على األقل سيروا على نهجه.

ونحن في العشر األواخر في 
رمضان الشهر الكرمي نشم عطر 
هذه الليالي املباركة واملليئة بالنفحات 
املباركة واإلميانيات التي تقربنا إلى 
خالقنا رب العزة سبحانه وتعالى، ال 
نشعر بها في األيام اخلوالي مثل ما 
هي في رمضان، نشعر بأننا نرتقي 
إلى السماء وأعمالنا كالطيور تطير 
العزيز احلكيم  من حولنا يتقبلها 
بواسع رحمته، تتساقط كل الذنوب 
واملعاصي وتتطهــر منها القلوب 

ونعود كما ولدتنا أمهاتنا.
هذه الفرحة األولى في كل يوم، 
والفرحة الثانية هي اجلائزة الكبرى 
يوم العيد والفرح السعيد ببدء جديد 
وجهد قوي وعتيد عاهدنا به احلميد 

املجيد سبحانه.
قال ژ: «أتاكم شهر رمضان، 
شــهر مبارك، فرض اهللا عليكم 
صيامه، تفتح فيــه أبواب اجلنة، 
أبواب اجلحيم، وتغل  وتغلق فيه 
فيه مردة الشياطني، وفيه ليلة هي 
خير من ألف شهر، من حرم خيرها 

فقد حرم».
وقال في حديث آخر: عن أبي 
هريرة ے عن النبي ژ قال: «من 
قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري 

(١٩٠١)، ومسلم (٧٥٩).
نســتنتج من هذين احلديثني 
أن فضل ليلــة القدر عظيم، أوله 
أن األجر فيها خير من أجر عمل 
٨٣ عاما، واآلخر أن من قامها إميانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 
وأي أجر كهذا بل هو فوز عظيم 

وأجر كبير.
وقال جابر بن سمرة رضي اهللا 
عنه:ـ  صعد النبي ژ املنبر، فقال: 
آمني، آمني، آمني، فلما نزل سئل عن 
ذلك، فقال ژ: «أتاني جبريل، فقال: 
رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم 

يغفر له، قل: آمني».

الشــؤون  لم ينتظــر وزير 
العتيبي طويال حني  د.مشــعان 
دخل الــوزارة حتى بدأ إجراءاته 
اإلصالحية، فأحــال فورا بعض 
القياديني للتحقيق، في أمور رأى 
فيها تقصيرا وخلال، وبذلك أعطى 
رسالة للجميع أنه أتى ليعمل وينجز 

ولن يقبل بأي تقصير أو خلل.
بعدها توالت قراراته التي تصب 
في مصلحة املواطن وآخرها قراره 
الذي تكتب حروفه مباء الذهب حني 
أصدر تعليماته بالسماح للمزارع 
الكويتي بأن يبيع إنتاجه للجمعيات 
مباشرة دون احلاجة للوسيط. وهو 
هنا ضرب عصفورين بحجر واحد، 
وفر للمستهلك خضراوات وفواكه 
بأسعار أفضل لعدم وجود عمولة 
الوسيط التي كانت تضاف إلى سعر 
املنتج، وكذلك استفاد املزارع الذي 
يستطيع التمتع بهامش ربح كان 
في السابق يذهب للوسيط ويترك 

له الفتات.
وفي هذه األيام املباركة لدينا 
الشــؤون  أمل ومتن عند وزير 
د.مشعان العتيبي أن يعطي تعليماته 
بالسماح للجمعيات التعاونية بعقد 
العمومية لكي يتسنى  جمعياتها 
لها توزيع األرباح على املساهمني، 
الذين طال انتظارهم، وبالتأكيد يا 
آلية  الوزير ستكون هناك  معالي 
لعقد اجلمعيات العمومية مع مراعاة 
االشتراطات الصحية، كأن تعقد في 
صاالت كبيرة ويكون التصويت 
على مدى يوم كامل أو باستخدام 
التقنيات والتطبيقات احلديثة يتم 
إثبات حضور كل عضو، واملوضوع 
له سوابق يا معالي الوزير، فالعديد 
من البنوك والشــركات الكويتية 
عقدت جمعياتهــا العمومية دون 
اعتراض مــن وزارة التجارة، أو 
حتى الوصول الى تكييف قانوني 
يسمح للجمعيات بتوزيع األرباح 
دون احلاجة إلى جمعية عمومية.

٭ نقطــة أخيرة: قــل مت يا معالي 
الوزير، ولتكن مبنزلة العيدية منكم 
للمواطــن في هذه األيام املباركة 
وحتصــل مقابلها دعوات جميلة 

ومقبولة بإذن اهللا.

أداء احلكومة خارج البرملان أفضل 
من داخل البرملــان.. ولهذه قصة 

أخرى.
< < <

توضيح الواضح: د.صالح املسفر ليس 
فقط متخصصا في مجاله كطبيب 
عيون مختص ومحترف، بل وطبيب 
ميارس األطراف الثالثة للطب (العلمي 
والعملي واإلنساني) وبشكل متوازن 
يجعلك تشعر أنك وأنت تقابله أنك 
تعرفه منذ سنوات، ال أستطيع سوى 
أن أشكره كوني أحد مرضاه ولقيت 

منه ما ذكرته.
< < <

توضيح األوضــح: مدير إدارة اإلعالم 
العميد  الداخلية  األمني في وزارة 
الواتساب  الكندري، نعتبر  توحيد 
اخلاص به قناة أمنية فاعلة متفاعلة 
ملا يرسله عبرها من أخبار على مدار 
الساعة تقريبا، وهذا وحده يكفي 
بل ويؤكد حسن استخدام القيادة 

األمنية لوسائل التواصل.

حتصيله للوطــن وخارجه أفضل 
بعون اهللا، ورفــع ميناه ناظرا إلى 
الســاعة اليدوية وكانت تشير إلى 
١١ مســاء، ففز معتذرا لوقت نومه 
ليدرك صالة الفجر ورافقته حتى باب 
اخلروج، وبالسؤال عن سائق سيارة 
اجلنرال أخبرني بهدوء: ليس معي 
سائق ملثل هذه الدعوات الكرمية، وهذا 
وقت راحة السائق بعد عناء النهار، 
إعجابا، وودعناه  له  فصفق احلفل 
بأنه اسم على مسمى «ذهبي» لهذا 
الزعيم النــادر أمثاله، واملعذرة من 
راوي البداية عن سوار الذهب بشهادة 
مباشرة لتكوينه اإلنساني، للعبرة 

وطنا.

تقف عائقا في وجه هذه الفئة.
وزارة الصحــة لديها العديد من 
االفتتاحــات املعلقة بســبب نقص 
الكوادر الطبيــة وكذلك التمريض، 
لذلــك نقترح عليهــم وعلى ديوان 
أن يســتعجلوا في  املدنية  اخلدمة 
توفير الدرجات الوظيفية لهذه املهنة 
وتخصيص عدد كبير منها للممرضني 
البدون لسد العجز الذي تعاني منه 
الوزارة، واالبتعاد عن التعقيدات في 
إجراءات التعيني، ومساواة أبناء هذه 
الفئة بنظرائهم الكويتيني أو املقيمني 
من حيــث الراتب والبدالت بدال من 
املكافأة  احتســاب أجورهم بنظام 
املقطوعة دون وجود حوافز أو بدالت 
تذكر أســوة بزمالء املهنة، ومنا إلى 
املسؤولني في مجلس الوزراء وديوان 
املدنية.. استفيدوا من هذه  اخلدمة 
الكوادر فلن يكلفوا الوزارة مصاريف 
إضافية من سكن وغيره، وهم أولى 
من التعيينــات اخلارجية التي تلجأ 

إليها الوزارة.

إن غياب أو عدم وضوح الرؤية 
وضعف أداء مثل هذا النظام من شأنه 
أن يلقي بسلبياته على أعمال الوزارات 
واجلهات املختلفة، ومن ثم كانت أهمية 
هذا التقرير، حيث ان مثل تلك التقارير 
يجب أن حتظى باهتمام أكبر من جانب 
أعلى مستويات اتخاذ القرارات ألنها 
تتعلق بنظام التوظيــف في الدولة 
الوطنية  الكوادر  بأكملها ومستقبل 

وأداء الديوان للقيام بهذه املهمة.
وأمتنى من ديوان اخلدمة املدنية 
املهم  التقريــر  االطالع علــى هذا 
«تقييــم كفاءة وفاعليــة أداء نظام 
التوظيف بديــوان اخلدمة املدنية»، 
والــذي أعده ديوان احملاســبة منذ 
عــام ٢٠١٩، وضــرورة التفاعل مع 
النتائج والتوصيات وإيجاد احللول 
للتحديات، ليكــون نظاما منوذجيا 
يســهم في التنمية الشاملة لتحقيق 

رؤية «الكويت ٢٠٣٥».

< < <
أعتقــد أن احلكومة وفقت في 
التعاطــي في ملفــات مالية عالية 
احلساسية وأداء احلكومة في هذا 
الطريق كان متزنــا ومتوافقا مع 

متطلبات املرحلة محاسبيا.
< < <

نعم، مرة أخرى احلكومة أجادت 
هذه املرة فــي التعامل مع امللفات 
األخيرة، وهذا ال ينفي أن أقول إن 

قائال: ال أمتنى موقع قيادة عسكرية 
في وطني، وزمالئي لهم دراية أفضل، 
وتفرغت للميدان اإلنســاني، ميزة 

أثبتــوا جدارتهم خــالل تطوعهم 
في جائحــة كورونا خدمة لوطنهم، 
«الصحة» باستطاعتها االستفادة من 
هذه الكوادر في ســد النقص الذي 
تعاني منه املنظومة الصحية، حيث إن 
هناك املئات من املمرضني واملمرضات 
البدون جالسون في منازلهم رغم هذا 
االستحقاق العلمي واإلنساني وهم 
جاهزون للعمل، لكن القرارات غير 
املدروسة من قبل بعض املسؤولني 

«قيود الفحــص» يتطلب املزيد من 
الدراســة واإلجراءات والردود من 
جانب ديوان اخلدمة املدنية وتعزيز 
الثقة بنظام التوظيف املركزي الذي 
السحرية،  العصا  أنه  البعض  يعتقد 
وحتى يكــون ديوان اخلدمة املدنية 
مثاال للتجاوب مع تقارير األداء بديوان 

احملاسبة.

ولألمانة كان األداء والتعاطي بطريقة 
القانون والعرف  تتواءم مع  راقية 
واحلالة السياســية، وهذا ال ينفي 
أبدا ســير احلكومــة وفق طريق 
احملاسبة القانونية احلقة، هناك من 
أكثر قسوة،  يرى بوجوب تعاطي 
ولكن احلقيقة أن الوضع السياسي 
ال يســمح بأكثر من أخذ املواءمة 
السياســية بعني االعتبار عند فتح 
أو التعاطي مع ملفات بهذا احلجم.

بالنســبة للعالم العربي، سألته عن 
إلى قائد  بالسودان  السلطة  تسليم 
هو اختاره، فرد علي بهدوئه املعتاد 

يأملون حتقيقها على أرض الواقع منها 
تخصيص عدد من دورات االختصاص 
لهم في مختلف التخصصات الطبية 
إضافة إلى إقــرار كادرهم الذي مت 
الوزارة  اعتماده واملوافقة عليه من 
وديوان اخلدمة ومت تعطيله في جهات 

الصرف.
هناك عدد كبير من أبنائنا البدون 
لديهم شهادات علمية في تخصص 
بالتفوق  لهم  التمريض ومشــهود 

املركزي يجــب أن يكون بداية لنقد 
الذات مبوضوعية ليحقق النظام أهدافه 
لتنمية القوى العاملة واالستثمار في 

الكوادر الوطنية.
ومما يدعــو لالهتمام أن تقرير 
الديوان يرجع تاريخ إعداده إلى نحو 
عامني، لكن يبدو أن العالج لم يبدأ بعد. 
إن ما جــاء في التقرير حتت عنوان 

ال شــيء مســتغربا في عالم 
السياسة، وال شيء ثابتا وال شيء 
متوقعا، وما متر به احلالة السياسية 
اليوم لدينا طبيعي جدا ومتوقع وال 
أن يكون مستغربا، فهذا  يفترض 
واقع على اثر املتغيرات السياسية، 
ترفضه أو تنتقده أو تعلق عليه شأنك 
ومــن حقك، ولكنه جزء من الواقع 
السياسي وتغيراته، ويجب أن يؤخذ 
هكذا ويتم تناوله كما هو بظاهره.

< < <
التعاطي  إن  والواقــع يقــول 
السياسي األخير مع امللفات العالقة 
من قبل احلكومة كان تعاطيا حكيما 
وجاء بأعلى درجات احلرص والدقة 
رغم حساسية امللفات التي كشفت، 
وكانت حكمة التعاطي واضحة وهادئة 
وجاءت وفــق أعلى معدالت الرقي 

ومبا يسمح به القانون.
< < <

نعم، احلكومة تعاطت مع امللفات 
الشائكة بحكمة واتزان شديدين، 

قصة اجلنرال عبدالرحمن سوار 
الذهب لها عمــق وطني وتاريخي 
عسكري ومدني، فهو قدوة للقيادات 
العربية واإلسالمية بعصرنا احلاضر.

كان لــي شــرف مقابلتــه في 
املرحوم  اخلرطوم مبنزل سفيرنا 
عبداهللا سريع (مشهور عندهم عبداهللا 
جوبا، ما عرفت سببها)، وكنت مساعدا 
للعم الراحل عبدالعزيز العدســاني 
أمني عام منظمة املدن العربية وأنا 
آنذاك، وللحفل  مدير عام للمنظمة 
برعاية جنرال الذهب هيبة ووقار، 
العم بو يوســف مبرافقته  كلفني 
طوال الزيارة، وخالل حتاوري معه 
وجدت أنه أشــبه بالزعيم مانديال، 

مهنة التمريض من املهن السامية 
بالدرجة األولى، إضافة  واإلنسانية 
إلى أنها أســاس العمل في املنظومة 

الصحية.
دول العالــم مجتمعة تعاني من 
نقص في عدد العاملني بهذه املهنة، 
أعلنــت مؤخرا عن  وزارة الصحة 
نقص بطواقم التمريض تعاني منه 
الوقت  املستشــفيات واملراكز في 
احلالي، وحسب اإلحصائيات األخيرة 
من قبل جمعية التمريض يوجد لدينا 
ما يقارب ٢٦ ألف ممرض وممرضة 
يعملون في احلقل الطبي موزعني على 
مختلف املرافق الطبية في البالد منهم 
٢٠٠٠ مواطن ومواطنة يعملون في هذا 
املجال والبقية من إخواننا املقيمني.

الواجب على وزارة الصحة تعويض 
هذا النقص بجعل هذه املهنة من املهن 
اجلاذبــة للمواطنني من خالل إقرار 
إذا كانوا  املالية والوظيفية  احلوافز 
يريدون النهوض بهذه املهنة. العاملون 
في هذا احلقل لديهم مطالب كثيرة 

منذ تولــي ديوان اخلدمة املدنية 
مهمــة التوظيف املركــزي للكوادر 
آمــال اخلريجني  الوطنية أصبحت 
متعلقة بالديوان إليجاد العمل املناسب 
التعيني،  ومن ثم استكمال إجراءات 
والبد أن يسبق ذلك دراسات عن سوق 
العمل واالحتياجات وربط مخرجات 
العمل واحتياجات  التعليم بســوق 

الوزارات املختلفة.
وكل األعــني واآلمال تتعلق على 
ديوان اخلدمة املدنيــة، الذي يجب 
أن يكون مثاال لــوزارات الدولة في 
التقرير  التنظيم والدراسات، ولكن 
الصادر مؤخرا من ديوان احملاسبة عن 
نظام التوظيف املركزي كشف العديد 
من السلبيات والتحديات التي يجب 
التصدي لها بشجاعة وموضوعية حتى 
ال تفقد الثقة بهذا النظام ألسباب ليست 
صعبة أو مستحيلة، حيث إن تقرير 
ديوان احملاسبة عن نظام التوظيف 

م٣٦.
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